
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เรื่อง   แนวทางการตรวจคัดกรอง RT-PCR ส าหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 

และการท าหัตถการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
ฉบับท่ี 3 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 

************************** 
 

        ตามท่ีได้มีรายงานการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและท าหัตถการในโรงพยาบาลได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแจ้ง 

1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการตรวจคัดกรอง RT-PCR ส าหรับโรค 
COVID- 1 9  ใ น ผู้ ป่ ว ย ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร ผ่ า ตั ด แ ล ะ ก า ร ท า หั ต ถ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ 
ในโรงพยาบาล ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 

2. ขอแจ้งแนวทางการตรวจคัดกรอง ส าหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและการท า
หัตถการทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้.- 

 
 แนวทางนี้ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19  
และเข้าข่ายต้องตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ตามประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทาง
ปฏิ บั ติ ส าห รั บผู้ ม า รั บบริ ก า รที่ โ ร งพยาบาลมหาร าชนคร เชี ย ง ใหม่  ฉบั บที่  7  ประกาศ  ณ  วั นที่   
9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
1. กรณีผ่าตัดฉุกเฉิน (emergency surgery) หรือหัตถการฉุกเฉิน ที่จ าเป็นต้องตรวจคัดกรอง SARS-CoV-2 

 
 

 
 
 
 

 

ผู้ป่วย emergency surgery 
ผู้ป่วยนอนเปล นั่งล้อ เดินไม่ได ้

Swab ที่ ER 
(negative pressure room) 

แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้ท า swab 
ส่งตรวจ rapid antigen testing 

หรือ rapid PCR testing 
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2. กรณีผ่าตัดไม่ฉุกเฉิน (elective surgery) หรือหัตถการไม่ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องตรวจคัดกรอง SARS-CoV-2 
ให้ท าการตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือท าหัตถการ 

 
 
 

3. แนวทางในการส่งตรวจ rapid antigen testing, rapid PCR testing และ RT-PCR ให้ยึดตามประกาศของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

4. การตรวจ rapid antigen testing, rapid PCR testing และ RT-PCR ให้ท าการตรวจที่ modular swab unit 
ของ EID Complex หรือห้องแยก negative pressure ของห้องฉุกเฉิน (ER) หรือบริเวณท่ีก าหนดให้ 

5. ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้กรอกเอกสารคัดกรองก่อนการรักษา
หรือท าหัตถการทางการแพทย์ทุกครั้ง โดยให้แพทยแ์ละพยาบาลเซ็นก ากับ ตามเอกสารแนบ 2  

6. ประวัติหรืออาการที่จ าเป็นต้องตรวจคัดกรอง ได้แก่ 
6.1. อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเป็นไข้ภายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 
6.2. ประวัติปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากข้ึน คัดจมูก มีน้ ามูก  

สูญเสียการได้กลิ่น  หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ภายใน 14 วัน 
6.3. ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ภายใน 28 วัน 
6.4. ประวัติอยู่อาศัยหรือเดินทางจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 
6.5. ประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 
6.6. ประวัติอยู่อาศัยร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดภายใน 28 วัน 
6.7. ประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 
6.8. ประวัติไปสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมาก อย่างน้อย 20 คน  

โดยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิหรือผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 
6.9. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาหรือท าหัตถการทางการแพทย์ตามเอกสารแนบ 1 
6.10. กรณีท่ีซักประวัติไม่ได้ 

 
     ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 
 

                                                  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 

ผู้ป่วย elective surgery RT-PCR ตามนัด แพทย์เจ้าของไข้ท า swab ที่ EID Complex 
ท าวันละ 1 รอบ ช่วงเวลา 13.00 – 15.30 น. 
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แนวทางการผ่าตัดผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 

 
1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน หรือ จากตึกโรคปอด มาห้องผ่าตัด  
 

 
 

ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีติดเชื้อ COVID-19 หรือ PUI มายังห้องผ่าตัด จากตึกโรคปอด และ ห้องฉุกเฉิน 
จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาด้วย แคปซูลที่มีแรงดันลบ ดังภาพด้านบน โดยการเคลื่อนย้ายจะใช้เส้นทางดังนี้ 
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แนวทางการขนย้ายผู้ป่วยสงสัย (PUI) หรือผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 
จากห้องฉุกเฉิน สู่ห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด หรือคลอด 
แพทย์เฉพาะทางประเมินลงความเห็นและแจ้งทีมท่ีจะด าเนินการแล้วจากห้องตรวจฉุกเฉิน 

แจ้ง Nurse 1 (โทร.35677) 
 

1. แจ้ง OR (โทร.35777) หรือห้องคลอด (โทร.35813)  
เพ่ือเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย 
2. แจ้ง Nurse 2 เพ่ือการขนย้ายผู้ป่วย 
3. แจ้ง ICN (โทร.35714, 0816029822)  
เพ่ือติดตามก ากับกระบวนการควบคุมและป้องกัน 
การติดเชื้อและประสานแจ้งทีมหอผู้ป่วยโรคปอด 
เพ่ือเตรียมรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดและการคลอด 
 

1. แจ้งหน่วยเปล (โทร.35694) สวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายเตรียมน าส่งผู้ป่วย 
2. แจ้ง รปภ. (โทร.35500) กั้นพื้นที ่และเส้นทาง 
ในการขนย้ายผู้ป่วย (ทุกแยกเส้นทาง) 
3. แจ้งหน่วยลิฟท์ (โทร.36218) ก าหนดล็อคลิฟท์
และเตรียมสวมชุดป้องกันร่างกาย (ประสาน ICN 
ก ากับ การสวมและถอดชุด PPE)  
4. แจ้งงานบริการกลาง (โทร.35691) เพ่ือการท า
ความสะอาดพ้ืนที่บริเวณและเส้นทางการขนย้าย
ผู้ป่วยผ่าน 

 

        ER 

ห้องตรวจเคส 
URI ER  

ห้องล้างตัวเดิม 
 

 

         

 

CT 
ประชาสัมพันธ์ 

ลิฟท์สุจิณโณ 
 

ลิฟท์สุจิณโณ 
 

 
การเงิน 

 

ลิฟท์บุญสม 

รปภ. รปภ. 

รปภ. 

ผังเส้นทางชั้น 1 ในการขนย้ายผู้ป่วยขึ้นห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด 
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แนวทางการขนย้ายผู้ป่วยสงสัย (PUI) หรือผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 
จากห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด ไปหอผู้ป่วยโรคปอดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

     

 

 

ผังเส้นทางชั้น 1 ในการขนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดไปหอผู้ปว่ยโรคปอด 

ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ของการย้ายไปสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยแยกโรค (โรคปอด) หลังการผ่าตัด หรือคลอด 
ห้องผ่าตัด / ห้องคลอด 

แจ้ง Nurse 1 (โทร.35677) 

1. แจ้ง Nurse 2 เพ่ือการขนย้ายผู้ป่วย 
2. แจ้ง ICN (โทร.35714, 0816029822) เพ่ือ
ติดตามก ากับกระบวนการควบคุมและป้องกัน 
การติดเชื้อและประสานแจ้งทีมหอผู้ป่วยโรคปอด 
เพ่ือเตรียมรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดและการคลอด 
 

1.แจ้งหน่วยเปล (โทร.35694) สวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายเตรียมน าส่งผู้ป่วย 
2.แจ้ง รปภ. (โทร.35500) กั้นพื้นที่และเส้นทาง 
ในการขนย้ายผู้ป่วย (ทุกแยกเส้นทาง) 
3.แจ้งหน่วยลิฟท์ (โทร.36218) ก าหนดล็อคลิฟท์ 
และ เตรียมสวมชุดป้องกันร่างกาย (ประสาน ICN 
ก ากับ การสวมและถอดชุด PPE)  
4. แจ้งงานบริการกลาง (โทร.35691) เพ่ือการท า
ความสะอาดพ้ืนที่บริเวณและเส้นทางการขนย้าย
ผู้ป่วย 

 

ER 

 

         

 

CT 

ประชาสัมพันธ์ 

ลิฟท์สุจิณโณ 
 

ลิฟท์สุจิณโณ 
 

การเงิน 
 

ลิฟท์บุญสม 

รปภ. 

รปภ. 

ประตสูุจณิโณ รถขนย้ายไปหอผู้ปว่ยโรคปอด 

ห้องตรวจเคส 
URI ER  

ห้องล้างตัวเดิม 
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2. แนวทางการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 

 2.1  ในกรณีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยวิธีใส่ท่อช่วยหายใจ 
  แพทย์ผ่าตัดและพยาบาล: N95/ Face shield/ gown กันน้ า/ gown ผ่าตัด/ cap 
  Anesthesiologist: Cover all (Enhanced PPE) 
 2.2  ในกรณีผู่ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยวิธี Regional anesthesia  
  แพทย์ผ่าตัดและพยาบาล : N95/ Face shield/ gown กันน้ า/ gown ผ่าตัด/ cap 
  Anesthesiologist: Cover all (Enhanced PPE) 
หมายเหตุ :  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธี Regional anesthesia ผู้ป่วยต้องสวม surgical mask 
  2. แพทย์ผ่าตัดเฉพาะบางหัตถการควรใส่ชุด Cover all เช่น ผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
  3. กรณีท่ีมี PAPR ให้สวม PAPR ส าหรับผู้ที่อยู่ใน field ผ่าตัด 

 4. Surgeon และ scrub nurse เข้าไปในห้องผ่าตัดเมื่อวิสัญญีแพทย์ใส่ ETT เรียบร้อยแล้ว   
     และให้ออกจากห้องผ่าตัดก่อนที่วิสัญญีแพทย์จะ extubate 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดส าหรับบุคลากรในส่วนห้องผ่าตัด 

แพทย์ผ่าตัด 
พยาบาล (scrubb & circulate)  
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าปฏิบัติงานขณะมีการผ่าตัด 

วิสัญญีแพทย์ 
พยาบาลวิสัญญี 
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3. การจัดการภายในห้องผ่าตัด  
 

 
3.1 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ถูกน าส่งที่ห้องผ่าตัดโดยผู้ป่วยอยู่ภายในแคปซูลแรงดันภายในเป็นลบ  

โดย เปลี่ ยน เจ้ าหน้ าที่ เ ข็น เตี ยงผู้ ป่ วยจากภายนอก เป็น เจ้ าหน้ าที่ ภายในห้องผ่ าตั ด  
ที่ Stretcher area 

3.2 ผู้ป่วยถูกน าเข้าห้องผ่าตัดเบอร์ 15 โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเปลี่ยนชุดเพ่ือเข้าห้องผ่าตัด
บริเวณหน้าห้องเบอร์ 16 ซึ่งบริเวณดังกล่าวมี facilitator ช่วยเหลือการแต่งตัว 

3.3 วิสัญญีแพทย์และพยาบาลวิสัญญี จะเข้าท าการดมยาสลบผู้ป่วยก่อน หลังจากนั้นแพทย์ผ่าตัด  
กับทีมจึงเข้าไปผ่าตัดหลังดมยาสลบเสร็จ 

3.4 หลังจากผ่าตัดเสร็จ แพทย์และทีมผ่าตัด ช่วยย้ายผู้ป่วยมาที่เตียงเคลื่อนย้าย (Stretcher) ก่อน 
และเดินไปทางเชื่อมต่อเพ่ือไปถอดชุดผ่าตัดที่ห้องเบอร์ 16 ในต าแหน่งที่เตรียมไว้โดยจะมี  
facilitator ช่วยเหลือการถอดชุด 

3.5 หลั ง จ ากแพทย์ ผ่ า ตั ด แล ะที ม ออกจ า กห้ อ ง ผ่ า ตั ด เ บ อร์  15 แล้ ว  วิ สั ญญี แพทย์ กั บ 
พยาบาลวิสัญญี จึงท าการ Extubate ผู้ป่วย 

3.6 แ พ ท ย์ แ ล ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก ท่ า น  ค ว ร อ า บ น้ า ช า ร ะ ล้ า ง ห ลั ง อ อ ก จ า ก ห้ อ ง ผ่ า ตั ด  
ก่อนออกไปภายนอก 

3.7 ผู้ป่วยย้ายออกจากห้องผ่าตัดเบอร์ 15 ไปยังหอผู้ป่วย  
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เอกสารแนบ 1 
การรักษาหรือการท าหัตถการทางการแพทย์ที่จ าเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2  
 

1. Bronchoscopy 
2. Upper GI Endoscopy  

including Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP) 
3. Transesophageal echocardiography 
4. Emergency cardiac catheterization (high risk of intubation during operation) 
5. Endonasal dacryocystorhinostomy (DCR) 
6. Lung biopsy or ablation 
7. Thoracentesis and catheter aspiration 
8. Chest tube placement 
9. Bronchial artery embolism 
10. Endobronchial brachytherapy  
11. Transcatheter intervention and embolization 
12. Vaginal delivery 
13. Loop electrosurgical excision of cervix (LEEP) 
14. Tracheostomy 
15. Fiber optic laryngoscopy 
16. Rigid nasal endoscopy 
17. Stroboscopy 
18. Procedure in Bone marrow transplant unit 

 
ความเร่งด่วนของการผ่าตัด ค านิยาม 

Emergency การผ่าตัดที่เร่งด่วนฉุกเฉินต้องได้รับการผ่าตัดทันที 
หากผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 

Urgency การผ่าตัดที่เร่งด่วนต้องได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ถึง 24 ชั่วโมง 
หากไม่ได้รับการผ่าตัดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ 

Time-sensitive การผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าแต่ควรผ่าตัดภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์ 
การเลื่อนผ่าตัดอาจท าให้ผลการรักษาของโรคแย่ลง 

Elective การผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าไม่เร่งด่วน 
การเลื่อนผ่าตัดไม่มีผลต่อผลลัพธ์การรักษาของโรค 
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เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารคัดกรองส าหรับผู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษาตัว และ/หรือท าหัตถการ 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามจริง 

เดินทางมาจาก อ าเภอ.....................................จงัหวัด............................................ประเทศ……………....................……… 

1.  มี  ไม่ม ี อาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซยีส หรือมีประวตัิเป็นไขภ้ายใน 14 วัน โดยไม่ทราบสาเหต ุ
  หรือไมส่ามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ขณะนั้น 

2.  มี  ไม่ม ี ประวัติปญัหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะมากขึ้น คัดจมูก มีน้ ามูก  
  สูญเสียการได้กลิ่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ภายใน 14 วัน 

3.  มี  ไม่ม ี ประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไมไ่ดเ้ข้าระบบกักกันโรค ภายใน 28 วัน  
4.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัหรือเดินทางจากพืน้ท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 
5.  มี  ไม่ม ี ประวัติอยู่อาศยัร่วมกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีที่มีรายงานการระบาดภายใน 14 วัน 
6.  มี  ไม่ม ี ประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดผูป้่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ภายใน 28 วัน 
7.  มี  ไม่ม ี ประวัตไิปสถานที่ท่ีมีการชุมนุม หรือมีผู้คนรวมตัวกันอยูเ่ป็นจ านวนมากอย่างน้อย 20 คน  

  โดยไม่มมีาตรการคดักรองหรือตรวจวัดอุณหภมูิ หรือผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 
หมายเหตุ พื้นที่ท่ีมีรายงานการระบาด หมายถึง พื้นที่ควบคุมสูงสดุและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสงูสุด หรือพ้ืนท่ีตามประกาศของ
ศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยควบคุมและป้องกันโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล ณ วันนั้น 

หากท่านมีการปกปดิข้อมูลหรือใหข้้อมูลเท็จ และท าให้บุคคลอื่นติดเช้ือไวรัสดังกล่าว จะถูกแจ้งความด าเนินคดี  
มีโทษตามกฎหมายมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ป่วย   ลงช่ือ .................................................... ผู้แทนผู้ป่วย 
(.......................................................................)   (................................................................................) 

เกี่ยวข้องเป็น..............................................ของผู้ป่วย 
      ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
      (.................................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ติด Sticker 

แพทย์ลงความเห็น     ไมต่้องการตรวจคัดกรอง Antigen / PCR      ต้องการตรวจคดักรอง Antigen / PCR 

วันท่ีท าการซักประวตัิ...................................... ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเรยีบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ ................................................... แพทย์ ลงช่ือ.................................................พยาบาล 

(.......................................................................) (.....................................................................) 
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เอกสารแนบ 3 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาหรือท าหัตถการฉุกเฉิน (Emergency procedure) 
 
 
 

 

ถา้จ าหน่ายก่อนครบ 14 วนัให้ 
self-quarantine ต่อจนครบ 14 

วนั 

ถา้ครบ 14 วนัยงัไม่จ าหน่ายให้ ยา้ยไป 
zone ปกติและ self-monitoring ต่อ
จนครบ วนั 

Emergency surgery 

Rapid antigen test 

รอผลไม่ได ้ รอผลได ้

ผา่ตดั Act as PUI 
ผลบวก ผลลบ 

Admit ward โรคปอดหรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้ ผลออก 

ผลบวก ผลลบ 

Admit ward โรค
ปอดหรือward ท่ี รพ 
จดัไวใ้ห้ และรอผล rt-

PCR 

Admit ward พิเศษ 5/6  

รอผล rt-PCR 

ผลบวก ผลลบ 

Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้  

ผา่ตดัเคส COVID19 

กลบั Admit ward โรคปอดหรือ ward  

ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้ และรอผล rt-PCR 

 

ผา่ตดัปกติ 

ตรวจ rt-PCR ซ ้ าวนัท่ี 5-
7 หลงัประวติั contact 

ผลลบ ผลบวก 

Admit ward (Zone แยก) 
Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้  
 

*มีประวติัเส่ียง =  
1. ไปเท่ียวสถานบนัเทิงมาใน 14 วนั 

2. เดินทางมาจากจงัหวดัพื้นท่ีเส่ียงสีแดงใน 14 วนั 

3. มีประวติัคนในครอบครัวหรือคนท่ีใกลชิ้ดติด COVID-

มี 

Admit ward (Zone แยก) 

ไม่มี 

รอผล rt-PCR 

ผลบวก ผลลบ 

Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้ 

Admit ward 

(Zone ปกติ) 
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เอกสารแนบ 4 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาหรือท าหัตถการที่เร่งด่วน (Urgency procedure) 
 
 
 
  

Urgency 

ตรวจ rt-PCR ระหวา่งรอ
ผลAdmit ward พิเศษ 5/6 

รอผลยงัไม่ออก แต่ตอ้งผา่ตดั รอผลได ้

ผา่ตดั Act as PUI 

ผลบวก ผลลบ ผลออก 

ผลบวก ผลลบ 

Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไว้

ให้ 

Admit ward 

(Zone ปกติ) 

ยา้ยไป Admit ward โรค
ปอดหรือward ท่ี รพ จดัไวใ้ห้ 

 

ผา่ตดัเคส COVID19 

กลบั ward โรคปอดหรือ
ward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้  

 

ยา้ย ไป admit 

ward (Zone 

ปกติ)  
และผา่ตดัปกติ 

ผลยงัไม่ออก 

กลบั ward พิเศษ 

*มีประวติัเส่ียง =  
1. ไปเท่ียวสถานบนัเทิงมาใน 14 วนั 

2. เดินทางมาจากจงัหวดัพื้นท่ีเส่ียงสีแดงใน 14 วนั 

3. มีประวติัคนในครอบครัวหรือคนท่ีใกลชิ้ดติด COVID-
19 

Admit ward พิเศษ 
5/6  

ตรวจ rt-PCR ซ ้ าวนัท่ี 5-
7 หลงัประวติั contact 

ผลลบ ผลบวก 

Admit ward 

(Zone แยก) 
Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้  
 

มี ไม่มี 

ผา่ตดั Act as PUI 

*มีประวติัเส่ียง =  
1. ไปเท่ียวสถานบนัเทิงมาใน 14 วนั 

2. เดินทางมาจากจงัหวดัพื้นท่ีเส่ียงสีแดงใน 14 วนั 

3. มีประวติัคนในครอบครัวหรือคนท่ีใกลชิ้ดติด COVID-

Admit ward พิเศษ 
5/6  

ตรวจ rt-PCR ซ ้ าวนัท่ี 5-
7 หลงัประวติั contact 

ผลลบ ผลบวก 

Admit ward 

(Zone แยก) 
Admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห้  
 

มี ไม่มี 

ถา้จ าหน่ายก่อนครบ 14 

วนัให้ self-quarantine 

ต่อจนครบ 14 วนั 

ถา้ครบ 14 วนัยงัไม่จ าหน่ายให้ยา้ย
ไป zone ปกติและ self-

monitoring ต่อจนครบ 14 วนั ถา้จ าหน่ายก่อนครบ 14 วนั 
ให้ self-quarantine ต่อจนครบ 14 

วนั 

ถา้ครบ 14 วนัยงัไม่จ าหน่ายให้ ยา้ยไป zone 

ปกติและ self-monitoring ต่อจนครบ 14 วนั 
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เอกสารแนบ 5 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาหรือท าหัตถการที่ควรท าโดยเร็ว (Time-sensitive procedure) 
 
 
 Time sensitive 

ไม่มีประวติัเส่ียง*และตรวจ rt-PCR ก่อนผา่ตดั 48 ชัว่โมง 

ผลบวก ผลลบ 

พิจารณาเล่ือนผา่ตดั ถา้จ าเป็นตอ้งผา่ตดั ผา่ตดัปกติและ admit ward 

(Zone ปกติ) 
 

ผา่ตดั COVID-19และ 
admit ward โรคปอด
หรือward ท่ี รพ. จดัไวใ้ห ้ 
 

*ประวติัเส่ียง =  
1. ไปเท่ียวสถานบนัเทิงมาใน 14 วนั 

2. เดินทางมาจากจงัหวดัพื้นท่ีเส่ียงสีแดงใน 14 วนั 

3. มีประวติัคนในครอบครัวหรือคนท่ีใกลชิ้ดติด COVID-19 

ส่งเขา้มารักษา  
COVID-19 

 

มีประวติัเส่ียง* งดผา่ตดั 
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เอกสารแนบ 6 
แนวแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาหรือท าหัตถการที่นัดหมายล่วงหน้า (Elective procedure) 
 
 

  



14 
 

เอกสารแนบ 7 

 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน ที่แพทย์ประเมินแลว้ว่าต้องท า Pre-OP swab for RT-PCR 

แพทย์เจ้าของไข้ประเมินผูป้่วย ว่าสามารถเดินได้ หรือสามารถเคลื่อนย้ายไปตรวจ
ที่จุด pre-op swab OPD  ได้หรอืไม ่

พยาบาล OPD  
- เช็คเอกสาร (ใบเช็คความเสีย่งก่อนส่งตรวจ NPS และค าสั่ง

แพทย์ใน OPD card ลงลายมือช่ือผู้ตรวจและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ) แล้ว scan ลงใน digicard 

- โทรแจ้งประสานจดุ pre-op swab OPD  

- ส่งตัวผู้ป่วยไปทีจุด pre-op swab 

พยาบาลจดุ pre-op swab OPD  
- เช็คเอกสารใน Digicard (ใบเช็คความเสี่ยงก่อนส่งตรวจ NPS 

และค าสั่งแพทย์ใน OPD card ลงลายมือช่ือผูต้รวจและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ)  

- เมื่อเอกสารครบ notify ICN  
ICN 
- แจ้ง อ. ID ลง order ใน SMI  
- ท า swab โดยแพทย์เจ้าของไข ้
- ท า swab ตามรอบที่ก าหนด  

วันละ 1 รอบ: 13.00 – 15.30 น. 
- เจ้าหน้าท่ีจุด pre-op swab น า lab ส่งตามรอบ 
*หมายเหตุ การท า pre-op swab ในผู้ป่วยเด็กสามารถให้
แพทย์ประจ าจดุ swab เป็นผู้ท าได้เลย (ไม่แยกว่าเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่) ทั้งนี้หากแพทย์ประจ าจุด pre-op swab ไมส่ามารถ า 
swab ในเด็ก ให้ปรึกษาแพทย์เวรกุมารที่ออกตรวจท่ี  
URI clinic  

พยาบาลจดุ pre-op swab 
- ส่งผู้ป่วยกลับไป admit ตามหอผู้ป่วย (ไมต่้องรอผล swab) 
สวมหน้ากากตลอดเวลา 

พยาบาล OPD  
- เช็คเอกสาร (ใบเช็คความเสีย่งก่อนส่งตรวจ NPS และค าสั่งแพทย์

ใน OPD card ลงลายมือช่ือผู้ตรวจและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ) แล้ว 
scan ลงใน digicard 

- ส่งตัวผู้ป่วยไป admit ตามวอรด์ สวมหน้ากาก 
แพทย์ผู้ดูแล 
- ส่งเวรที่แพทย์ผูดู้แลในจุดผู้ป่วยในให้ท าการ swab ที่วอร์ด 

แพทย์เจ้าของไข้ท า swab 
ในห้องแยก 

หอผู้ป่วยมีห้องแยกหรือไม ่

กั้น zone แยกเหมือนผู้ป่วยติดเชือ้
ดื้อยา 
ให้ห่างจากผู้ป่วยรายอื่นอย่างน้อย 
2 เมตร 
แพทย์เจ้าของไข้ท า swab ในโซน
แยก 

พยาบาลวอรด์ 

- ประสานหน่วยตรวจเคมีฉุกเฉิน (35646) เพื่อเบิกชุด swab  
- ประสานฝ่ายการพยาบาลเพื่อขอเบิกชุด PPE ท า swab  
- ประสาน ICN (ICN จะติดต่อ อ. ID ขอ order) 

**หลัง swab ท าความสะอาดพื้นเหมือนเคส CRE/VRE แล้วใช้ห้องต่อได้ 
โดยผู้ท าความสะอาดสวม surgical mask ระหว่างท าความสะอาดดว้ย 

1. แพทย์เจ้าของไข้ และทีมวิสัญญีสามารถตามผล COVID ได้ใน SMI (แต่ถ้าผล positive ทาง ICN จะติดต่อวอร์ดให้เร็วที่สุด) (ผลรอบ 13.00 น. ออกเวลาประมาณ 18.00 น.) 
2. กรณีผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในหอผู้ปว่ยใน (IPD) ที่แพทย์เจ้าของไข้ไม่สามารถท า swab ที่วอร์ดเองได้ เช่น เด็กมีความพกิารบนใบหน้า ให้ติดต่อ resident กุมารฯ ที่อยู่เวรวันนั้น 
มาช่วยท า pre-op swab (ตามความเหมาะสม) 

ไปท่ีจุด swab ได ้ ผู้ป่วยเปล ไมส่ามารถไปจุด swab ได ้

มีห้องแยก ไม่มีห้องแยก 


